EGYHÁZKÖZSÉGÜNK HÍREI
Augusztus 5. Évközi 18. Vasárnap. A ½ 8-as szentmise után rózsafüzér titokcserét tartunk a kápolnában.
Az Öreghegyi hívek szeretettel várnak minket a Szent Donát kápolna búcsú napján tartott ünnepségükre. 18 órakor kezdődik az ünnepi szentmise Szent Donát püspök tiszteletére a kápolna előtti téren. Spányi
Antal megyéspüspök koncelebrált szentmisét mutat be a jelenlévő papsággal, megemlékezve Donát püspökvértanúról, a szőlőhegyek vihar, villámcsapás és jégeső elleni védelmezőjéről. Ezt követi az immár hagyományos szeretetvendégség a kápolna mögötti téren.
Augusztus 6. hétfő: Urunk színeváltozásának ünnepe. A Ciszter templomban a Szeretetláng imacsoport
összejövetele 15 órakor kezdődik.
Augusztus 7. kedd: Szent II. Szixtusz pápa és vértanú társainak emléknapja.
Augusztus 8. szerda: Szent Domonkos áldozópap emléknapja. Kiss János nagyprépost, ny. plébános, Fejér
megye, Mór és Tabajd díszpolgára életének 95. pappá szentelésének 65. évében, 2018. július 27-én szentségekkel ellátva elhunyt. Temetése ezen a napon, végakarata szerint Székesfehérváron, a Béla úti temetőben
15 órakor lesz. A temetés után lelki üdvösségéért szentmisét mutatnak be a 17 órakor a Szent Imre templomban.
Augusztus 9. csütörtök: A keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta (Edith Stein) szűz és vértanú, Európa társ védőszentjének ünnepe.
Augusztus 10. péntek: Szent Lőrinc diakónus és vértanú ünnepe. A Jézus Szíve templomban a reggel 7
órai szentmisétől folytatódik a 24 órás szentségimádás. Nálunk, az esti szentmise után, a kápolnában csendes szentségimádást tartunk 19.15-ig.
Augusztus 11. szombat: Szent Klára szűz emléknapja.
Augusztus 12. Évközi 19. vasárnap.
* * *
A Testvérek figyelmébe ajánljuk, hogy augusztus 15-én, szerdán lesz Szűz Mária Mennybevételének
(Nagyboldogasszony) fő ünnepe, mely parancsolt ünnep.
Nagyon szép állapotban levő alig használt férfi Csepel Schwinn kerékpár eladó. Tel: 06/70-544-3661

JELES NAPOK
Szent Donát napja
Donát ókeresztény vértanú (†361), a szőlőskertek, szőlősgazdák védőszentje. A szőlő különös gondoskodást
igényel, ezt csak a régiek tudták igazán. Igyekeztek is mennél több szent segítségét igénybe venni. Donáthoz
különösen villámcsapás, jégeső távoltartásáért imádkoztak. A szőlőkben szobrot, kápolnát állítottak neki; a
falvainkban, városainkban a templomok harangjait többnyire neki szentelték. Nyilvánvalóan abban a hitben,
hogy a harangzúgás „visszaveri” a mennydörgést, és ami azzal jár: a harang érce felfogja a mennykőcsapást.
Donát sajátos hivatásához a barokk időkben jutott. Amikor ereklyéit Rómából Németországba, a
Rajnavidékre, Münstereifel várasába hozták (1652), a kísérő papot villámcsapás érte, azonban semmi baja
nem történt. Ezt Donát közbenjárásának tulajdonította. A német hagyomány kialakulásához nyilvánvalóan a
névetimológia (Donner) is hozzájárult. Kultusza a rajnai borvidéken gyorsan kibontakozott. Elterjedt hazánkban is a jámbor szokás, hogy az elemi csapások elhárításáért hozzá könyörögtek, sőt névünnepén körmenettel is megtisztelték. Legkorábbi tőlünk ismert hazai említése Csepreg hegykönyvében (1676), amely
megtiltja, hogy ünnepén kint tartózkodjanak a szőlőkben. Nyilván azért, hogy a részegséggé fajuló áldomásivással ne veszítsék el Donát pártfogását.

